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Ringkasan 
Fair Finance Guide International (FFGI) berawal pada Januari 2014 
dan saat ini telah dijalankan oleh koalisi organisasi masyarakat 
sipil di tujuh negara yaitu Belgia, Brasil, Denmark, Prancis, Belanda, 
Indonesia, Jepang dan Swedia. Dengan total lebih dari 20 anggota, 
jaringan organisasi masyarakat sipil ini bertujuan untuk membangun 
Fair Finance Guide di masing-masing negara, mengikuti contoh yang 
telah diterapkan Belanda. Setiap tahun, FFGI mempublikasikan studi 
bersama tentang kebijakan dan praktik bank yang dinilai di negara-
negara peserta yang disebut Flagship Study. Flagship Study pertama 
yang bertema transparansi telah diluncurkan pada awal 2015. Dalam 
Flagship Study tahun ini, kami mengambil tema perubahan iklim. 
Penelitian dilakukan dengan menganalisis tren pembiayaan 75 
lembaga keuangan yang dipilih selama periode 2004-2014 terhadap 
sektor bahan bakar fosil (batu bara dan minyak & gas), perusahaan 
peralatan energi terbarukan (solar panel, pembangkit tenaga surya, 
turbin angin, turbin listrik, dan rekayasa panas bumi), proyek-proyek 
energi terbarukan dan perusahaan utilitas. Mengingat kebutuhan 
mendesak untuk transisi energi, riset ini menilai apakah pembiayaan 
untuk transisi ini telah berada di jalur yang tepat. 

Suhu bumi merupakan hasil penyeimbangan antara energi 
yang masuk dari matahari dan energi yang meninggalkan sistem 
bumi. Ketika bumi menyerap energi matahari maka suhu akan 
naik. Sementara ketika bumi memantulkan energi matahari, proses 
pemanasan akan berhenti, dan ketika energi ini dilepaskan kembali ke 
angkasa, maka suhu akan turun. 

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kemampuan bumi 
menjaga keseimbangan ini, misalnya: variasi jumlah energi matahari 
yang mencapai bumi, perubahan kemampuan permukaan bumi 
untuk memantulkan energi, dan perubahan efek rumah kaca yang 
mempengaruhi jumlah energi yang dapat ditahan oleh atmosfer 
bumi. Dua faktor yang terakhir saling mempengaruhi satu sama lain.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa iklim berubah secara alami 
dari waktu ke waktu. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebelum 
revolusi industri, perubahan iklim global dapat dikaitkan dengan 
penyebab alami seperti perubahan energi matahari, letusan gunung 
berapi dan perubahan alami dalam konsentrasi gas rumah kaca (GRK). 
Namun, dewasa ini perubahan iklim tidak lagi dapat dikaitkan semata-
mata dengan sebab natural, sebab sejak pertengahan abad ke-20 
perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. 

Kegiatan manusia sejak revolusi industri sekitar tahun 1850 
telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim 
dengan melepaskan emisi CO2 dan gas-gas yang memerangkap 
panas lainnya ke atmosfer. Gas yang memerangkap panas ini dikenal 
sebagai gas rumah kaca. Seperti dijelaskan di atas, efek rumah kaca, 
yaitu efek panas yang disimpan oleh atmosfer bumi, merupakan 
salah satu penyebab perubahan iklim. Peningkatan emisi gas rumah 
kaca merupakan pendorong meningkatnya suhu permukaan bumi. 
Aktivitas utama yang mempengaruhi jumlah dan laju perubahan iklim 
adalah emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil untuk 
energi dan transportasi. 
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Pada tahun 2012, 81% dari seluruh emisi gas rumah kaca global disumbangkan oleh CO2. Pendorong utama 
emisi GRK adalah pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, gas alam, dan minyak) untuk energi dan transportasi. 
Bahan bakar fosil merupakan penyumbang emisi terbesar yang mendorong perubahan iklim. Untuk menghindari 
peningkatan suhu pemanasan global sebesar 2°C, maka 80 persen cadangan bahan bakar fosil yang telah 
ditemukan harus tetap berada di bawah tanah.1 Dengan tidak adanya perubahan dalam penggunaan bahan bakar 
fosil secara global, bumi menghadapi risiko kenaikan suhu hingga 4-6 derajat di penghujung abad ini, bahkan 
lebih dari “skenario kasus terburuk” yang digariskan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change—Panel 
Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).2 Situasi ini bisa mengakibatkan 400 juta orang di negara-negara 
termiskin beresiko kekurangan pangan dan air pada pertengahan abad ini, serta lebih dari 25 juta anak-anak 
beresiko menderita kekurangan gizi—jumlah yang setara dengan gabungan seluruh balita di Amerika Serikat dan 
Kanada.3 

Cara yang paling efektif untuk mengurangi emisi CO2—dan dengan demikian mengurangi efek rumah kaca—
adalah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Beberapa sumber energi alternatif selain bahan bakar fosil sudah 
ada atau sedang dalam pengembangan. Beberapa upaya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil telah 
berhasil memperlambat tren peningkatan emisi CO2. Pada 2012, peningkatan tahunan emisi turun ke level 1,1% 
dibandingkan dengan 2,9% rata-rata tahunan sejak tahun 2000. Ini merupakan tren positif yang harus dilanjutkan. 

Ketika lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak dalam sektor bahan 
bakar fosil, dan pembiayaan ini digunakan untuk ekstraksi atau produksi bahan bakar fosil, dapat dikatakan bahwa 
lembaga keuangan tersebut terlibat dalam pembiayaan emisi GRK atau pembiayaan perubahan iklim. Sebaliknya, 
ketika lembaga keuangan menyediakan pembiayaan untuk perusahaan yang aktif dalam sumber-sumber energi 
terbarukan yang dapat digunakan untuk sektor transportasi, maka lembaga keuangan tersebut terlibat dalam 
pembiayaan untuk mitigasi perubahan iklim. 

Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak lembaga keuangan yang membuat komitmen untuk 
meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif investasi mereka terhadap lingkungan. Di 
antaranya adalah komitmen untuk mengurangi dampak terhadap perubahan iklim misalnya dengan menurunkan 
investasi untuk perusahaan terkait produksi bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi untuk perusahaan 
penghasil sumber-sumber energi terbarukan. 

Meski demikian, kebanyakan lembaga keuangan berinvestasi di kedua jenis perusahaan. Sudah menjadi hal 
lumrah bahwa lembaga keuangan harus menyebar risiko, salah satunya adalah dengan berinvestasi di berbagai 
sektor yang berbeda. Mengingat konteks kebutuhan untuk mengurangi efek perubahan iklim, lembaga keuangan 
perlu meningkatkan investasi di sumber energi terbarukan dan mengurangi investasi mereka dalam bahan bakar 
fosil. Investasi hari ini menentukan dunia besok. Yang pertama harus berubah adalah model pembiayaan. Model 
investasi yang sekarang banyak membiayai sektor bahan bakar fosil akan membuat dunia “terjebak di masa lalu” 
di kemudian hari. Dan ini merupakan isu yang sangat relevan lantaran timeline untuk mendorong transisi energi 
sangat mendesak. 

Lembaga keuangan memiliki dua peran dalam mendorong transisi energi. Pertama, dengan meningkatkan 
pembiayaan di sektor energi terbarukan. Kedua, dalam dengan meningkatkan pembiayaan terhadap perusahaan 
utilitas untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. 

Setiap koalisi memfokuskan penelitian pada lembaga keuangan di negara masing-masing. Terdapat 56 bank 
yang beroperasi di Denmark, Perancis, Belgia, Swedia, Belanda, Jepang, Brazil dan Indonesia yang masuk dalam 
lingkup penelitian ini. Beberapa bank yang beroperasi di dua negara atau lebih diteliti sebagai satu entitas. 

Sebagai tambahan, kami memilih 19 lembaga keuangan internasional lain (sesuai dengan peringkat mereka 
berdasarkan total aset) untuk menyajikan perbandingan global lembaga keuangan dan investasi mereka terkait 
perubahan iklim. Dengan demikian, terdapat total 75 lembaga keuangan yang masuk dalam lingkup penelitian ini. 

1  Carbon Tracker Initiative and the Grantham Research Institute (2013, April), Unburnable Carbon: Wasted Capital and Stranded Assets, p. 14.
2  Anderson, K. and D. Calverley (2014), Avoiding Dangerous Climate Change: Choosing the Science of the Possible over the Politics of the 

Impossible, Oxfam.
3  Nelson, G.C., M.W. Rosegrant, J. Koo, R. Robertson, T. Sulser, T. Zhu, C. Ringler, S. Msangi, A. Palazzo, M. Batka, M. Magalhaes, R. Valmonte-

Santos, M. Ewing and D. Lee (2009), Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, Washington DC: International Food Policy 
Research Institute.
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Metodologi 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 82% emisi gas rumah kaca disebabkan oleh konsumsi energi. Dari 
jumlah ini, 40% berasal dari pembangkit listrik. Pertambangan batubara merupakan pemasok utama untuk 
pembangkit listrik. Demikian juga minyak dan gas, yang selain digunakan untuk pembangkit listrik juga digunakan 
untuk transportasi dan lainnya. Semua sektor ini umumnya memiliki dampak lingkungan yang besar selama fase 
ekstraksi, menghasilkan tingkat emisi yang tinggi, dan bukan merupakan sumber-sumber energi terbarukan. 
Kombinasi faktor-faktor ini membuat investasi di sektor bahan bakar fosil sebagai investasi yang mendorong 
perubahan iklim, atau investasi negatif. 

Sumber energi lainnya dianggap investasi positif yang mendorong mitigasi perubahan iklim. Kategori ini 
ditentukan atas dasar apakah sumber energi lain tersebut dapat dianggap sebagai alternatif bahan bakar fosil 
untuk pembangkit listrik dan transportasi dengan mempertimbangkan dampak dan emisi dari sumber energi 
alternatif tersebut. Hanya sumber energi alternatif yang dianggap memiliki dampak lingkungan dan sosial rendah, 
emisi rendah, dan menyediakan sumber energi terbarukan yang masuk dalam lingkup penelitian ini. Secara umum, 
penelitian ini fokusk pada teknologi pasokan listrik yang memiliki siklus hidup rata-rata emisi di bawah 50 gram C02 
ekuivalen per kilowatt hour. Ketika lembaga keuangan berinvestasi di sektor ini, dapat dikatakan bahwa mereka 
melakukan pembiayaan untuk mendorong mitigasi perubahan iklim, sehingga membuat investasi yang positif. 

Berikut sektor yang dipilih: 

◊ Pembangkit listrik 

◊ Minyak dan gas 

◊ Pertambangan batubara 

◊ Perusahaan pembuat panel surya 

◊ Perusahaan pembuat turbin angin 

◊ Produsen peralatan untuk pemanfaatan energi panas bumi 

◊ Proyek energi terbarukan 

Perusahaan yang dipilih kerap aktif di lebih dari satu sektor. Perusahaan pembangkit listrik, misalnya, juga aktif di 
bidang pertambangan batubara, atau sektor lain. Sejumlah perusahaan minyak dan gas juga terlibat dalam sektor 
energi terbarukan. Perusahaan pertambangan juga menambang mineral lain selain batubara. 

Penyesuaian segmen dilakukan untuk perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara, minyak dan 
gas, serta pembangkit listrik. Dengan kata lain, proporsi kegiatan perusahaan di sektor terkait dihitung secara 
tahunan selama periode 2004-2014. Ini kemudian digunakan untuk memperkirakan kontribusi keuangan dari 
lembaga keuangan baik untuk sektor energi terbarukan atau bahan bakar fosil maupun untuk pembiayaan yang 
tidak secara khusus diperuntukkan untuk proyek energi terbarukan atau bahan bakar fosil proyek (misalnya lewat 
kepemilikan saham, pembiayaan modal kerja atau keperluan umum perusahaan). Misalnya, Perusahaan Minyak A 
menerima pinjaman dari Bank A pada tahun 2004 sebesar US$ 100 juta. Pada tahun 2004, 98% aset Perusahaan 
Minyak A berada dalam sektor minyak, sementara 2% di sektor lain yang tidak relevan dengan penelitian ini. Ini 
berarti lembaga keuangan telah melakukan investasi senilai US$ 98juta untuk bahan bakar fosil. Jika, misalnya, 
Perusahaan Minyak A juga memiliki aset di sektor tenaga angin, maka investasi ini masuk dalam pembiayaan 
energi terbarukan. Jika Perusahaan Minyak A menerima pinjaman dari Bank A sebesar US$ 100 juta pada tahun 
2014 di mana 95% dari aset perusahaan berada di sektor minyak, 3% di tenaga angin, dan 2% di sektor yang tidak 
relevan, maka investasi US$ 95 akan juta dikaitkan dengan bahan bakar fosil, US$ 3 juta untuk energi terbarukan, 
dan US$ 2 juta tidak dimasukkan dalam analisis. 

Ketika pembiayaan proyek telah diidentifikasi, penelitian ini melakukan analisis untuk menentukan apakah 
tujuan pembiayaan proyek tersebut masuk dalam lingkup penelitian ini, dan menentukan pembiayaan tersebut 
masuk kategori pembiayaan energi terbarukan atau bahan bakar fosil. Jika, misalnya, perusahaan minyak dan gas 
mengalokasikan pembiayaan untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin, maka ini akan dimasukkan ke dalam 
kategori yang sesuai. 
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Temuan utama dari 75 lembaga keuangan yang diteliti 

◊ Tidak ada komitmen 

Penelitian ini menemukan bahwa banyak dari lembaga keuangan diteliti tidak memiliki kebijakan atau komitmen 
terhadap mitigasi perubahan iklim. 

◊ Lambatnya peningkatan kapasitas energi terbarukan 

Selama rentang waktu 10 tahun yang masuk dalam lingkup penelitian ini, total kapasitas terpasang energi 
terbarukan dari perusahaan utilitas secara global dan di negara-negara mitra koalisi (lihat daftar di Lampiran 1) 
masih belum melebihi 10%. Pada tahun 2014 lebih dari 60% dari total kapasitas terpasang adalah untuk pembangkit 
listrik berbasis bahan bakar fosil, kurang dari 10% untuk pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, dengan sisa 
30% untuk pembangkit listrik dengan pasokan energi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. 

◊ Peningkatan pembiayaan energi terbarukan tidak cukup 

Pada paruh kedua dari masa studi (2009 -2014), 75 lembaga keuangan yang dipilih menyediakan 26% lebih banyak 
pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan energi terbarukan bila dibandingkan paruh pertama. Namun, pada 
saat yang sama, total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan di sektor bahan bakar fosil juga meningkat 
1,5%. Total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan di sektor energi terbarukan meningkat dari US$ 95 miliar 
pada paruh pertama periode 2004-2014 menjadi US$ 119 miliar pada paruh kedua. Namun, jumlah ini sangat 
kontras dengan total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan berbasis bahan bakar fosil yang meningkat dari 
US$ 1.008 miliar menjadi US $ 1.023 miliar. 

◊ Peningkatan proporsi pembiayaan energi terbarukan tidak cukup 

Pada paruh pertama periode penelitian, 6% dari total pembiayaan dan proyek energi dialokasikan untuk sektor 
energi terbarukan, sementara 62% untuk bahan bakar fosil. Ini berarti proporsi pembiayaan bahan bakar fosil 57% 
lebih tinggi dari proporsi pembiayaan energi terbarukan. 

Pada paruh kedua periode penelitian, proporsi untuk energi terbarukan meningkat menjadi 8%. Angka ini 
tampaknya mengalami peningkatan, meskipun tak terlalu signifikan. Apalagi, pecapaian ini tak sebanding dengan 
fakta bahwa proporsi pembiayaan bahan bakar fosil naik menjadi 65%. Ini berarti, selisih -57% terus dipertahankan. 
Perbedaan proporsi ini terjadi akibat penurunan pembiayaan di kategori ‘lain’ yang tidak termasuk dalam ruang 
lingkup penelitian. 

◊ Komitmen yang tanpa makna

Jumlah lembaga keuangan yang berkomitmen mengurangi perubahan iklim terus meningkat. Sebagian bahkan 
memiliki kebijakan khusus, pedoman investasi, juga yayasan yang dimaksudkan untuk membiayai penelitian 
mengenai perubahan iklim. Pun, lembaga keuangan telah mulai memasarkan obligasi hijau dan produk-produk 
‘berkelanjutan’ kepada konsumen mereka. Namun, semua usaha akan benar-benar sia-sia bilamana lembaga 
keuangan masih terus meningkatkan pembiayaan untuk bahan bakar fosil. 

Mungkin saja sebagian proporsi pembiayaan ini digunakan oleh perusahaan bahan bakar fosil untuk 
kepentingan penelitian dan pengembangan demi mengurangi dampak negatif yang mereka timbulkan. 
Pertanyaannya adalah seberapa besar proporsi yang digunakan perusahaan untuk tujuan tersebut dan berapa 
banyak yang digunakan untuk mengeksplorasi, mengekstraksi, memproses dan mengkomersialkan hidrokarbon 
berbahaya yang menyebabkan pemanasan global serta bencana lingkungan dan sosial lainnya. 

◊ Perbedaan antara negara 

Ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja antara negara-negara yang masuk dalam lingkup studi ini. Lembaga 
keuangan yang aktif di Swedia, Jepang, Indonesia dan Belanda, misalnya memiliki persentase kenaikan terbesar 
dalam pembiayaan untuk energi terbarukan. Hanya lembaga keuangan di Belanda yang menurunkan pembiayaan 
untuk bahan bakar fosil dan memiliki proporsi tertinggi pembiayaan kepada perusahaan energi terbarukan. 
Sementara itu, lembaga keuangan di Swedia memiliki peningkatan tertinggi dalam pembiayaan untuk bahan 
bakar fosil. Di Indonesia dan Jepang, lembaga keuangan memiliki proporsi tertinggi pembiayaan untuk bahan 
bakar fosil dibandingkan dengan total pembiayaan. Sementara di Belgia dan Perancis, lembaga keuangan malah 
menurunkan proporsi pembiayaan untuk energi terbarukan. 

Dalam hal investasi kepemilikan saham, lembaga keuangan di Belgia, Denmark, Jepang dan Swedia mengalami 
penurunan proporsi kepemilikan saham di energi terbarukan. Lembaga keuangan di Belanda adalah satu-satunya 
yang mengurangi proporsi investasi mereka dalam bahan bakar fosil. 
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◊ Perbedaan antara bank 

Ada perbedaan mencolok antar lembaga keuangan. Penelitian ini melingkupi sejumlah lembaga keuangan yang 
memposisikan diri sebagai pihak yang berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Sementara sebagian fokus 
pada pasar domestik, sebagian yang lain termasuk bank internasional besar. Rincian dari perbedaan semacam ini 
disertakan dalam laporan. 

Temuan utama dari 25 lembaga keuangan terbesar 

Secara total penelitian ini mengidentifikasi 14.164 transaksi yang melibatkan lembaga keuangan dalam kategori Top 
25. Sejak tahun 2004, setahun sebelum Protokol Kyoto diberlakukan, 25 bank komersial terbesar telah menyalurkan 
sedikitnya US$ 1.854 miliar untuk industri bahan bakar fosil dan US$ 171 miliar untuk energi terbarukan. Angka 
ini hanya memperhitungkan pinjaman sindikasi dan kegiatan penjaminan emisi kepada perusahaan yang dipilih 
dan proyek-proyek energi terbarukan. Ini berarti bahwa pembiayaan kepada perusahaan yang memproduksi 
bakar fosil dan perusahaan energi terbarukan kemungkinan bisa bernilai lebih tinggi, misalnya melalui hubungan 
bilateral pembiayaan. 

Di paruh kedua periode penelitian, 25 lembaga keuangan terbesar mengalami peningkatan pembiayaan 
energi terbarukan sebesar 35% dibandingkan dengan paruh pertama. Namun pada saat yang sama, pembiayaan 
untuk bahan bakar fosil juga meningkat 1%. Pembiayaan energi terbarukan meningkat dari US$ 73 miliar menjadi 
US$ 98. Namun, jumlah ini jauh dari nilai total pembiayaan untuk bahan bakar fosil yang meningkat dari US$ 923 
miliar menjadi US$ 931 miliar. 

Grafik 1 menunjukkan peringkat lembaga keuangan dalam pembiayaan perusahaan berbasis bahan bakar 
fosil. Tiga tempat teratas diduduki oleh lembaga keuangan dari Amerika Serikat. Pada periode 2009-2014, Citigroup 
dan JPMorgan Chase menyediakan lebih dari US$ 75 miliar untuk perusahaan berbasis bahan bakar fosil. Pada 
periode yang sama, mereka menyediakan sekitar US$ 5 miliar dalam bentuk pinjaman dan penjaminan kepada 
perusahaan energi terbarukan. 

Grafik 1 menunjukkan bahwa perbedaan dalam pembiayaan untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan 
terjadi pada sebagian besar lembaga keuangan kategori Top 25. Tak satu pun lembaga keuangan yang menyalurkan 
lebih dari US$ 8 miliar pinjaman dan penjaminan kepada perusahaan yang dipilih untuk sektor energi terbarukan 
selama periode 2009-2014. Bahkan, hanya 9 dari 25 lembaga keuangan papan atas yang memberikan pinjaman 
dan penjaminan di atas US$ 5 miliar untuk sektor energi terbarukan. Di sisi lain, seluruh lembaga keuangan dalam 
kategoti Top 25 memberikan lebih dari US$ 10 miliar dalam bentuk pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan 
di sektor bahan bakar fosil. Bahkan, 16 di antaranya menyalurkan lebih dari US $ 25 miliar sementara 8 yang lain 
menyalurkan lebih dari US$ 50 miliar dalam bentuk pinjaman dan penjaminan kepada perusahaan di sektor bahan 
bakar fosil. 
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Grafik1. Peringkat Lembaga Keuangan yang Membiayai Sektor Bahan Bakar Fosil (dalam US$ juta, 2009-2014) 

Dalam hal investasi kepemilikan saham lembaga keuangan pada perusahaan yang dipilih, 25 lembaga keuangan 
teratas menaruh investasi rata-rata senilai US$ 103 miliar per tahun di perusahaan di sektor bahan bakar fosil. 
Sebagai perbandingan, investasi tahunan rata-rata untuk perusahaan energi terbarukan hanya US$ 4 miliar. 

Grafik 1 menunjukkan peringkat Top 25 lembaga keuangan atas dasar rata-rata investasi tahunan mereka 
pada perusahaan di sektor bahan bakar fosil periode 2009-2014. JPMorgan Chase, UBS dan Bank of America 
menempati tiga posisi teratas dengan rata-rata investasi tahunan tertinggi dalam sektor bahan bakar fosil. Secara 
rerata, ketiga lembaga keuangan menginvestasikan lebih dari US$ 11 miliar per tahun untuk bahan bakar fosil 
dalam periode 2009-2014. Hanya 9 lembaga keuangan memiliki rata-rata investasi tahunan untuk bahan bakar 
fosil di bawah US$ 1 miliar. 

Grafik 2 juga menunjukkan bahwa kesenjangan besar antara rata-rata investasi tahunan di perusahaan di 
sektor bahan bakar fosil dan energi terbarukan terjadi di semua lembaga keuangan dalam kategori Top 25. Hanya 
ada satu lembaga keuangan yang memiliki rata-rata investasi tahunan di sektor energi terbarukan senilailebih dari 
US$ 1 miliar yaitu Mitsubishi UFJ Financial. Sementara itu, Deutsche Bank memiliki rata-rata investasi tahunan di 
atas US$ 0,5 miliar. Di posisi ketiga, Bank of America hanya memiliki investasi tahunan di sektor energi terbarukan 
senilai US$ 68 juta pada periode 2009-2014. 
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Grafik2. Peringkat Lembaga Keuangan Berdasarkan Rata-rata Investasi Tahunan Untuk Sektor Bahan Bakar Fosil (dalam US$ 
juta, 2009-2014) 

Rekomendasi jaringan Fair Finance Guide International 

Rekomendasi untuk lembaga keuangan:

 ● Mengingat peran penting lembaga keuangan dalam pembiayaan, baik di sektor bahan bakar fosil maupun 
energi terbarukan serta bukti bahwa bahan bakar fosil berdampak buruk pada lingkungan, masyarakat 
dan masa depan planet ini, sudah saatnya lembaga keuangan membuat kebijakan dan komitmen untuk 
memenuhi tanggung jawab mereka.

 ● Jika ingin mengurangi dampak perubahan iklim, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan. 
Pertama, meningkatkan pembiayaan sumber energi terbarukan pada skala yang lebih besar daripada yang 
telah dicapai saat ini. Kedua, menurunkan pembiayaan untuk bahan bakar fosil. Jika pembiayaan untuk 
bahan bakar fosil terus meningkat, maka itu merusak pencapaian yang telah dibuat dalam pembiayaan 
energi terbarukan. 

 ● Dalam hal disclosure, bank harus menghitung dan mengurangi pembiayaan emisi terkait dengan pinjaman, 
investasi dan jasa keuangan lainnya. Disclosure ini harus mencakup keseluruhan jumlah dukungan tahunan 
mereka ke sektor energi berdasarkan jenis energi dan model pembiayaan (langsung maupun tidak 
langsung). 

 ● Lembaga keuangan harus Mempublikasikan jumlah dukungan tahunan mereka ke sektor energi 
berdasarkan jenis energi dan jenis pembiayaan secara global dan rinci—pembiayaan langsung, tidak 
langsung, investasi, saham dan obligasi, dan jasa penasehat keuangan lainnya. 

 ● Langkah berikutnya adalah mengurangi emisi sejalan dengan target iklim, menggeser portofolio energi 
dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, dan melakukan efisiensi energi. 
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 ● Menyatakan komitmen langsung sekarang untuk tidak mendukung pengembangan pembangkit listrik 
berbahan bakar fosil dan proyek pertambangan bahan bakar fosil, baik melalui pembiayaan langsung 
maupun tidak langsung. 

 ● Lembaga keuangan harus berkomitmen secara terbuka dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim 
yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 (COP21) di Paris, Perancis untuk mengakhiri dukungan 
mereka dari atas sektor batubara, mulai dari proses ekstraksi hingga pembakaran di pembangkit listrik 
tenaga batubara. 

 ● Setelah itu, lembaga keuangan harus berkomitmen untuk menerbitkan ‘Rencana mengurangi pembiayaan 
batubara’ secara rinci dalam waktu enam bulan setelah Paris Summit, termasuk waktu dan target yang jelas 
untuk setiap produk dan layanan mereka. Mereka harus berkomitmen untuk secara teratur dan terbuka 
melaporkan pelaksanaan rencana mengurangi pembiayaan batubara. 

 ● Komitmen ini harus mencakup penjaminan emisi dari saham atau obligasi untuk meningkatkan modal 
investasi batubara. Lembaga keuangan juga harus mulai menjadi manajer aset yang bertanggung jawab 
dan melakukan divestasi dari perusahaan batubara dalam portofolio mereka. Lembaga keuangan juga 
harus mendorong perdagangan batubara, baik batubara secara ‘fisik’ dan produk turunannya. 

 ● Rekomendasi untuk pemerintah:

 ● Berdasarkan inisiatif yang telah dilakukan oleh Perancis, Pemerintah dan/ atau parlemen harus mengadopsi 
undang-undang untuk mengevaluasi, menghitung dan mempublikasikan emisi gas rumah kaca yang 
dibiayai lembaga keuangan setiap tahunnya, serta mengadopsi tujuan untuk mengurangi emisi ini agar 
konsisten dengan skenario internasional. Undang-undang ini dapat mencontoh undang-undang yang 
telah disusun oleh Perancis. 



Pengantar 
Fair Finance Guide International (FFGI) berawal pada Januari 2014 dan saat ini telah dijalankan oleh koalisi 
organisasi masyarakat sipil di tujuh negara yaitu Belgia, Brasil, Denmark, Prancis, Belanda, Indonesia, Jepang dan 
Swedia. Dengan total lebih dari 20 anggota, jaringan organisasi masyarakat sipil ini bertujuan untuk membangun 
Fair Finance Guide di masing-masing negara, mengikuti contoh yang telah diterapkan Belanda. Setiap tahun, FFGI 
mempublikasikan studi bersama tentang kebijakan dan praktik bank yang dinilai di negara-negara peserta yang 
disebut Flagship Study. Flagship Study pertama yang bertema transparansi telah diluncurkan pada awal 2015. 
Dalam Flagship Study tahun ini, kami mengambil tema perubahan iklim. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 
tren pembiayaan 75 lembaga keuangan yang dipilih selama periode 2004-2014 terhadap sektor bahan bakar fosil 
(batu bara dan minyak & gas), perusahaan peralatan energi terbarukan (solar panel, pembangkit tenaga surya, 
turbin angin, turbin listrik, dan rekayasa panas bumi), proyek-proyek energi terbarukan dan perusahaan utilitas. 
Mengingat kebutuhan mendesak untuk transisi energi, riset ini menilai apakah pembiayaan untuk transisi ini telah 
berada di jalur yang tepat. 

Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak lembaga keuangan yang telah membuat komitmen untuk 
meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif investasi mereka terhadap lingkungan. Di antaranya 
adalah komitmen untuk mengurangi dampak terhadap perubahan iklim, khususnya dengan mengurangi investasi 
untuk bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi untuk sumber-sumber energi terbarukan. 

Namun, sejumlah isu dan pertanyaan masih belum terjawab. Pertama, dan yang paling penting, tidak semua 
lembaga keuangan membuat komitmen untuk mengurangi dampak pembiayaan yang mereka lakukan terhadap 
perubahan iklim. Kedua, kalaupun ada, komitmen itu tetap belum teruji. 

Salah satu cara untuk menguji komitmen ini adalah untuk dengan melihat apakah mereka telah mengurangi 
investasi di sektor bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi di sumber energi terbarukan. 

Proyek ini menilai apakah lembaga keuangan memegang teguh komitmen mereka untuk mengurangi 
dampak pembiayaan yang mereka lakukan terhadap perubahan iklim dengan mengurangi investasi di sumber 
bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi di sumber energi terbarukan. 

Ringkasan temuan laporan ini dapat ditemukan pada halaman pertama. 



Latar belakang 

Apa yang dipertaruhkan? 

Suhu bumi merupakan hasil penyeimbangan antara energi yang masuk dari matahari dan energi yang meninggalkan 
sistem bumi. Ketika bumi menyerap energi matahari maka suhu akan naik. Sementara ketika bumi memantulkan 
energi matahari, proses pemanasan akan berhenti, dan ketika energi ini dilepaskan kembali ke angkasa, maka suhu 
akan turun.4

Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kemampuan bumi menjaga keseimbangan ini, misalnya: variasi jumlah 
energi matahari yang mencapai bumi, perubahan kemampuan permukaan bumi untuk memantulkan energi, dan 
perubahan efek rumah kaca yang mempengaruhi jumlah energi yang dapat ditahan oleh atmosfer bumi. Dua 
faktor yang terakhir saling mempengaruhi satu sama lain.5

Catatan sejarah menunjukkan bahwa iklim berubah secara alami dari waktu ke waktu. Beberapa penelitian 
menemukan bahwa sebelum revolusi industri, perubahan iklim global dapat dikaitkan dengan penyebab alami 
seperti perubahan energi matahari, letusan gunung berapi dan perubahan alami dalam konsentrasi gas rumah 
kaca (GRK). Namun, dewasa ini perubahan iklim tidak lagi dapat dikaitkan semata-mata dengan sebab natural, 
sebab sejak pertengahan abad ke-20 perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia.6

Kegiatan manusia sejak revolusi industri sekitar tahun 1850 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap 
perubahan iklim dengan melepaskan emisi CO2 dan gas-gas yang memerangkap panas lainnya ke atmosfer. Gas 
yang memerangkap panas ini dikenal sebagai gas rumah kaca. Seperti dijelaskan di atas, efek rumah kaca, yaitu 
efek panas yang disimpan oleh atmosfer bumi, merupakan salah satu penyebab perubahan iklim. Peningkatan 
emisi gas rumah kaca merupakan pendorong meningkatnya suhu permukaan bumi. Aktivitas utama yang 
mempengaruhi jumlah dan laju perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil 
untuk energi dan transportasi.7

Pada tahun 2012, 81% dari seluruh emisi gas rumah kaca global disumbangkan oleh CO2.8 Pendorong utama 
emisi GRK adalah pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, gas alam, dan minyak) untuk energi dan transportasi. 
Bahan bakar fosil merupakan penyumbang emisi terbesar yang mendorong perubahan iklim. Pada 2012, 82% 
dari keseluruhan emisi gas rumah kaca dari negara-negara yang menandatangani United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) berasal dari konsumsi energi.9 Dalam sektor energi sendiri, 40% emisi 
gas rumah kaca disumbangkan oleh pembangkit listrik, 25% dari transportasi, dan 15% dari industri. Sisa 6% gas 
rumah kaca dihasilkan oleh turunan proses industri, 12% dari sektor lain, dan 2% dari sumber lainnya.10 

Cara yang paling efektif untuk mengurangi emisi CO2—dan dengan demikian mengurangi efek rumah 
kaca—adalah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Beberapa sumber energi alternatif selain bahan bakar 
fosil sudah ada atau sedang dalam pengembangan.11 Beberapa upaya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar 
fosil telah berhasil memperlambat tren peningkatan emisi CO2. Pada 2012, peningkatan tahunan emisi turun ke 
level 1,1% dibandingkan dengan 2,9% rata-rata tahunan sejak tahun 2000.12 Ini merupakan tren positif yang harus 
dilanjutkan. 

4  United States Environmental Protection Agency (n.d.), “Earth’s temperature is a balancing act”, dapat diakses secara online di: http://www.
epa.gov/climatechange/science/causes.html, dilihat pada Maret 2015.

5  United States Environmental Protection Agency (n.d.), “Earth’s temperature is a balancing act”, dapat diakses secara online di: http://www.
epa.gov/climatechange/science/causes.html, dilihat pada Maret 2015.

6  United States Environmental Protection Agency (n.d.), “Earth’s temperature is a balancing act”, dapat diakses secara online di: http://www.
epa.gov/climatechange/science/causes.html, dilihat pada Maret 2015.

7  United States Environmental Protection Agency (n.d.), “Earth’s temperature is a balancing act”, dapat diakses secara online di: http://www.
epa.gov/climatechange/science/causes.html, dilihat pada Maret 2015.

8  United Nations Framework Convention on Climate Change (n.d.), “Greenhouse gas inventory data – Comparisons by gas”, dapat diakses secara 
online di: http://unfccc.int/di/DetailedByGas/Event.do?event=go, dilihat pada Maret 2015.

9  United National Climate Change Secretariat (Maret 2015), Summary of GHG Emissions for Annex 1, hal. 2.
10  United National Climate Change Secretariat (Maret 2015), Summary of GHG Emissions for Annex 1, hal. 3.
11  United States Environmental Protection Agency (n.d.), “Overview of Greenhouse Gases”, dapat diakses secara online di: http://www.epa.gov/

climatechange/ghgemissions/gases/co2.html, dilihat pada Maret 2015.
12  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (Oktober 2013), Trends in Global CO2 Emissions: 2013 Report, The Hague: PBL 

Netherlands Environmental Assessment Agency, hal. 4.
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Ketika lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak dalam sektor bahan 
bakar fosil, dan pembiayaan ini digunakan untuk ekstraksi atau produksi bahan bakar fosil, dapat dikatakan bahwa 
lembaga keuangan tersebut terlibat dalam pembiayaan emisi GRK atau pembiayaan perubahan iklim. Sebaliknya, 
ketika lembaga keuangan menyediakan pembiayaan untuk perusahaan yang aktif dalam sumber-sumber energi 
terbarukan yang dapat digunakan untuk sektor transportasi, maka lembaga keuangan tersebut terlibat dalam 
pembiayaan untuk mitigasi perubahan iklim. 

Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak lembaga keuangan yang membuat komitmen untuk 
meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif investasi mereka terhadap lingkungan. Di 
antaranya adalah komitmen untuk mengurangi dampak terhadap perubahan iklim misalnya dengan menurunkan 
investasi untuk perusahaan terkait produksi bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi untuk perusahaan 
penghasil sumber-sumber energi terbarukan. 

Meski demikian, kebanyakan lembaga keuangan berinvestasi di kedua jenis perusahaan. Sudah menjadi hal 
lumrah bahwa lembaga keuangan harus menyebar risiko, salah satunya adalah dengan berinvestasi di berbagai 
sektor yang berbeda. Mengingat konteks kebutuhan untuk mengurangi efek perubahan iklim, lembaga keuangan 
perlu meningkatkan investasi di sumber energi terbarukan dan mengurangi investasi mereka dalam bahan bakar 
fosil. 

Inisiatif internasional 

Masalah iklim secara alami merupakan persoalan global dan oleh karena itu memerlukan serangkaian solusi yang 
terkoordinasi secara internasional. Sejauh ini, masyarakat dunia telah menyepakati dua konvensi internasional 
utama tentang perubahan iklim: Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 1992 
dan Protokol Kyoto pada 1997. Meski ada banyak inisiatif yang telah diambil, namun tidak ada kesepakatan yang 
mengikat mengenai penurunan emisi dan tidak ada mekanisme untuk menetapkan jalur pengurangan emisi 
global. 

Berikut standar internasional yang paling penting terkait perubahan iklim:

◊ Menetapkan tujuan pengurangan emisi yang terukur 

UNFCCC merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip global yang meminta semua negara anggota untuk 
melaporkan emisi gas rumah kaca setiap tahun. Hampir semua negara di dunia mengambil bagian dalam UNFCCC, 
termasuk Amerika Serikat. 

Protokol Kyoto didasarkan pada prinsip-prinsip dan tujuan UNFCCC yang menetapkan tujuan dan jadwal bagi 
negara-negara industri untuk membatasi emisi mereka. Secara rata-rata, Protokol Kyoto menuntut pengurangan 
emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% selama periode 2008-2012 dibandingkan dengan tahun 1990. 

Meskipun Protokol Kyoto merupakan langkah pertama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara 
global, ilmuwan berpendapat bahwa tujuan pengurangan yang ditetapkan terlalu rendah untuk menghentikan 
laju perubahan iklim. Menurut  IPCC, untuk membatasi kenaikan suhu global pada level 2-2,4° C—level yang tetap 
akan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang drastis—secara rata-rata emisi tahunan gas 
rumah kaca pada tahun 2050 harus 50% lebih rendah dibandingkan tahun 1990.13

Pada bulan Juli 2008, kelompok besar perusahaan internasional--termasuk lembaga keuangan seperti 
Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC dan Standard Chartered—menyarankan para pemimpin pemerintah 
G8 untuk mendukung rekomendasi tujuan pengurangan emisi. Contoh ini diikuti oleh Corporate Leaders Group 
on Climate Change, sebuah inisiatif dari Prince of Wales yang didukung oleh manajer dari hampir 1.000 perusahaan 
multinasional. Pada tahun 2011, kelompok ini merilis 2° C Copenhagen Communique di mana tujuan pengurangan 
disahkan dan saran tentang cara mencapai tujuan ini disampaikan.

Pada bulan November 2009 di Belanda, sepuluh lembaga keuangan besar di Belanda mengakui adanya 
masalah perubahan iklim dan mendukung tujuan pengurangan emisi melalui pernyataan bersama. Selain itu, 
mereka menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk serius mendorong pengembangan energi berkelanjutan. 

13  Metz, B., O. R. Davidson, P. R. Bosch, R. Dave, L. A. Meyer (eds.) (2007), Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change – Contribution 
of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Cambridge/ New York: 
Cambridge University Press.
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Lembaga-lembaga keuangan ini juga berjanji untuk lebih memperhatikan proyek-proyek energi berkelanjutan 
dalam pembiayaan dan investasi mereka. Pada tahun 2011, 265 investor yang tergabung dalam 2011 Global Investor 
Statement on Climate Change meminta pemerintah membuat pilihan yang jelas untuk mendorong kemungkinan 
investasi skala besar dalam proyek-proyek yang memerangi perubahan iklim.

Pada bulan Desember 2009, Konferensi PBB terkait Perubahan Iklim ke-15 digelar di Kopenhagen. Tujuan 
dari konferensi ini adalah mencapai kesepakatan baru untuk mengganti Protokol Kyoto, namun tujuan ini belum 
tercapai. Tahun berikutnya--pada Konferensi PBB terkait Perubahan Iklim ke-16 di Cancun—lagi-lagi tidak mencapai 
kesepakatan baru. Selama Konferensi PBB terkait Perubahan Iklim ke-17 di Durban pada bulan Desember 2011, 
negara-negara menyepakati jadwal perjanjian mengikat yang akan berlaku paling lambat tahun 2020. Perjanjian 
baru ini harus siap pada 2015. Protokol Kyoto, yang telah berakhir pada 2012 telah diperpanjang, meskipun tidak 
oleh semua peserta awal. Negara-negara di Uni Eropa sepakat pada tujuan 20% CO2 pada tahun 2020.14

Dalam persiapan untuk menyusun perjanjian iklim internasional di masa yang akan datang, kebijakan 
membatasi emisi gas rumah kaca telah dikembangkan pada tingkat nasional. Di Uni Eropa, Australia, Kanada, 
Jepang, Rusia dan beberapa negara di Amerika Serikat, industri yang secara intensif menghasilkan CO2 harus 
memenuhi aturan dan standar yang semakin ketat.15 Sementara di negara-negara berkembang seperti Cina, aturan 
baru untuk menghemat bahan bakar dan ambang batas emisi CO2 dalam industri transportasi telah diterapkan.

Ada juga inisiatif yang lahir berdasarkan mekanisme pasar. Hak emisi untuk gas rumah kaca diperdagangkan 
di Asia Global Carbon dan Chicago Climate Exchange (CCX) dan EU Emission Allowance (EUAs) dari European Union 
Greenhouse Gas Emission Allowance Trading Scheme (EU ETS) diperdagangkan di beberapa bursa seperti Climex. 
Laporan dari Friends of the Earth US memperingatkan bahwa proposal yang mengatur skema perdagangan emisi 
yang berlaku saat ini masih jauh dari cukup untuk menjaga lingkungan maupun integritas teknis dan finansial dari 
pasar-pasar baru ini. Pembuat kebijakan harus merancang Pasar CO2 sesederhana mungkin.16

Pada 2013, Komisi Eropa mencoba untuk meningkatkan skema perdagangan emisi, misalnya dengan menjual 
lebih sedikit izin sehingga perdagangan emisi mengarah pada harga yang lebih tinggi.17 Komisi Eropa juga menulis 
Green Paper yang berisi tujuan indikatif emisi yang bukan merupakan bagian dari skema perdagangan emisi.18

Pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca 

Secara global, standar dari Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) adalah standar yang paling sering digunakan 
untuk mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca. Selain alat pengukur umum untuk mengukur kegiatan 
sendiri, ada juga pedoman khusus sektor dan protokol ini telah mengembangkan standar untuk emisi dari produk 
dan rantai nilai perusahaan. GHG Protocol konsisten dengan pedoman IPCC dalam pelaporan emisi CO2.

Carbon Disclosure Project (CDP) adalah koalisi investor institusional yang meminta perusahaan terbesar di 
dunia untuk membuka informasi mengenai emisi tahunan mereka dan informasi lainnya tentang perubahan iklim. 
Baru-baru ini, CDP bertindak sebagai Climate Disclosure Standard Board (CDSB). CDSB didirikan pada pertemuan 
tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 2007 sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan atas pedoman 
pelaporan standar untuk informasi keuangan yang terkait perubahan iklim. The Climate Change Reporting 
Framework telah diluncurkan pada bulan September 2010.

The Asset Owners Disclosure Project (AODP) mendorong manajer aset untuk transparan mengenai emisi CO2 
dalam portofolio mereka. Pada putaran pertama diskusi tentang AODP pada 2013, hanya 19 dari 1000 manajer aset 
yang diwawancarai yang bersedia memberi komentar.19

14  Natuur & Milieu (n.d.), “Uitkomst klimaattop Durban erg mager”, dapat diakses secara online di: http://www.natuurenmilieu.nl/nieu-
ws/20111212-uitkomst-klimaattop-durban-erg-mager/, dilihat pada Maret 2012.

15  Untuk melihat tinjauan peraturan lain mengenai perubahan iklim: Wellington, F. and A. Sauer (2005), Framing Climate Risk in Portfolio 
Management, Boston: World Resources Institute and CERES. 

16  Wellington, F. and A. Sauer (2005), Framing Climate Risk in Portfolio Management, Boston: World Resources Institute and CERES; Friends of 
the Earth US (2009, September 22), Report warns on dangers in carbon markets.

17  Bos, J. en U. Jonker (2013, juli 4), “Brussel mag alsnog ingrijpen in markt voor emissierechten”, Financieel Dagblad; Verdonk, M., C. Brink, H. 
Vollebergh, M. Roelfsema (2013), Evaluatie van Opties om het Europese Emissiehandelssysteem te Hervormen, Den Haag: Planbureau voor de 
Leefomgeving; Persson, M. (2013, February 3), “Arcelor verdient aan hete lucht”, Volkskrant.

18  Verdonk, M, en A. Hof (2013), Indicatieve klimaatdoelen voor 2030 voor emissies die niet onder de Europese emissiehandel vallen, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.

19  Scott, M. (2013, February 13), “Climate change influences investment risk”, Financial Times.
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◊ Beralih ke ekonomi rendah karbon 

Ada berbagai inisiatif dalam dunia usaha dan industri keuangan untuk membuat perjanjian dan bertukar 
pengalaman tentang mendorong transisi ke arah ekonomi rendah karbon, antara lain: 

 ● United Nations Environment Program Finance Initiative’s (UNEP-FI) Climate Change Working Group (CCWG);

 ● The Investor Network on Climate Risk (INCR); 

 ● The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC);

 ● The Global Business Leadership Platform on Climate Change; and

 ● The Global Roundtable on Climate Change. 

◊ Pergeseran ke arah teknologi ramah iklim 

Studi World Wildlife Fund (WWF) mengenai Solusi Iklim menunjukkan bahwa sumber dan teknologi energi 
alternatif siap digunakan antara sekarang dan 2050 dalam rangka memenuhi prediksi permintaan energi global 
yang naik dua kali lipat. Syaratnya, dalam 5 tahun mendatang sudah ada keputusan dan kesepakatan terkait hal ini. 
Pengembangan teknologi untuk energi alternatif akan memastikan pengurangan emisi CO2 antara 60 hingga 80% 
dari emisi saat ini yang sangat krusial untuk mencegah perubahan iklim sampai pada level berbahaya. Penurunan 
emisi ini dapat dicapai tanpa menggunakan energi nuklir, biomassa, dan tenaga air yang tidak dianggap sebagai 
energi berkelanjutan.20

Bagian ketiga dari Laporan Penilaian ke-5 IPCC yang diterbitkan pada bulan April 2014 difokuskan pada 
mitigasi perubahan iklim dan menunjukkan bahwa dunia harus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 
fosil secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang. IPCC memproyeksikan bahwa selama dua dekade 
ke depan (2010-2029), investasi tahunan untuk pembangkit listrik berteknologi bahan bakar fosil konvensional 
akan menurun dengan proyeksi tingkat penurunan rata-rata sekitar 20%. Pada saat yang sama, investasi tahunan 
pasokan listrik rendah karbon (termasuk energi terbarukan, nuklir, dan pembangkit listrik yang dapat menangkap 
dan menyimpan karbon) diproyeksikan naik 100% dibandingkan 2010 dengan median yang sama.

◊ Standar Tingkat Emisi 

Emission Performance Standard (EPS) adalah standar bagi pembangkit listrik berdasarkan tingkat emisi karbon 
dioksida yang dihasilkan per unit energi, biasanya dinyatakan dalam gram karbon dioksida yang dipancarkan 
per kilowatt jam energi yang dihasilkan (gCO2/ kWh). Standar Tingkat Emisi telah diperkenalkan oleh pemerintah, 
misalnya untuk memberi batasan tingkat emisi yang diizinkan untuk pembangkit listrik baru. Selain itu, standar ini 
juga digunakan oleh beberapa lembaga keuangan untuk menyeleksi pembiayaan pembangkit listrik yang tidak 
memenuhi standar mereka.

Contoh yang terakhir adalah EPS yang diperkenalkan oleh European Investment Bank (EIB), yang diterapkan 
di semua proyek pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan menyeleksi investasi dengan emisi karbon melebihi 
ambang batas. Ambang batas ditetapkan pada tingkat yang mencerminkan komitmen nasional dan Uni Eropa 
untuk membatasi emisi karbon. Pada contoh pertama EPS ditetapkan sebesar 550 gCO2/ kWh. Batas ini akan 
menghentikan setiap pinjaman untuk batubara reguler dan pembangkit listrik lignit. EIB menyetujui bahwa Standar 
Tingkat Emisi akan terus dikaji dan bahwa komitmen yang lebih ketat akan dipertimbangkan di masa depan.21

◊ Biomassa untuk pembangkit energi 

Pada tahun 2007, sebuah komite untuk mengembangkan kriteria keberlanjutan biofuel dibentuk di Belanda. 
Cramer Criteria kemudian disahkan pada Maret 2009 sebagai NTA 8080:. Kriteria Keberlanjutan 2009 Biomassa 
untuk Keperluan Energi.22 

Pada tahun 2010, Dewan Pembina Roundtable on Sustainable Biomaterial (RSB) menyetujui Versi kedua Prinsip-
prinsip dan Kriteria Produksi Biofuel Berkelanjutan, sebagai hasil dari konsultasi tiga tahun dengan para pemangku 

20  Mallon, K., G. Bourne and R. Mott (2007), Climate Solutions: WWF’s vision for 2050, Switzerland, Gland: WWF International.
21  E3G, (24 July 2013), European Investment Bank Turns Away from Coal Financing as a New Emissions Performance Standard is Agreed.
22  NEN, (2009, March 9), Cramer Criteria voor Duurzame Biomassa Geformaliseerd.
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kepentingan di sektor biofuel. RSB menawarkan Global Standards untuk semua jenis bahan baku biofuel di seluruh 
dunia dan Uni Eropa-Renewable Energy Directive (EU-RED) Standard mengenai penggunaan lahan dan kriteria gas 
rumah kaca yang berlaku untuk setiap bahan baku yang memasuki pasar Uni Eropa.23 Prinsip-prinsip global RSB 
adalah:24

Prinsip 1: Penggunaan Biofuel akan mengikuti semua hukum dan peraturan yang berlaku. 

Prinsip 2: Penggunaan biofuel yang berkelanjutan harus direncanakan, dilaksanakan, dan terus ditingkatkan 
melalui penilaian dampak yang terbuka, transparan, dan konsultatif, serta proses manajemen dan analisis kelayakan 
ekonomi. 

Prinsip 3. Biofuels akan memberikan kontribusi untuk mitigasi perubahan iklim secara signifikan dengan 
mengurangi siklus hidup emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan bahan bakar fosil. 

Prinsip 4. Penggunaan Biofuel tidak melanggar hak asasi manusia atau hak-hak buruh, serta akan mendorong 
pekerjaan yang layak dan kesejahteraan pekerja. 

Prinsip 5. Di wilayah yang masuk kategori miskin, penggunaan biofuel akan memberikan kontribusi pada 
pembangunan sosial dan ekonomi komunitas serta masyarakat lokal, pedesaan, dan adat. 

Prinsip 6. Penggunaan Biofuel harus menjamin hak manusia untuk pangan dan meningkatkan ketahanan pangan 
di daerah rawan pangan. 

Prinsip 7. Penggunaan Biofuel akan menghindari dampak negatif terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, 
ekosistem, dan konservasi. 

Prinsip 8: Penggunaan Biofuel harus menerapkan usaha untuk membalikkan degradasi tanah dan/ atau menjaga 
kesehatan tanah. 

Prinsip 9. Penggunaan Biofuel harus memelihara atau meningkatkan kualitas dan kuantitas air permukaan dan 
sumber air, serta menghormati hak-hak formal dan hak-hak adat atas air. 

Prinsip 10. Polusi udara yang terjadi akibat penggunaan biofuel harus diminimalisasi sepanjang rantai pasokan. 

Prinsip 11. Penggunaan teknologi dalam penggunaan biofuel akan berusaha untuk memaksimalkan efisiensi 
produksi, kinerja sosial dan lingkungan, serta meminimalkan risiko kerusakan lingkungan dan masyarakat. 

Prinsip 12. Penggunaan Biofuel harus menghormati hak atas tanah dan hak penggunaan lahan. 

Standar RSB disertai dengan seperangkat pedoman seperti Pedoman RSB-Impact Assesment Guidelines dan RSB-
Screening Tool.25 

Pada bulan September 2013, Parlemen Eropa memberikan suara yang mendukung peraturan mengenai kewajiban 
mengurangi campuran biofuel sebesar 6%. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan 
dari budidaya komoditas untuk pembuatan biofuel.

◊ Pengadaan dan rantai pasokan 

Perusahaan seringkali merupakan bagian dari rantai produksi yang panjang. Mereka dapat memantau satu sama 
lain dan mempertanyakan bagaimana mereka mematuhi peraturan terkait perubahan iklim di tingkat lokal serta 
norma-norma di tingkat nasional dan internasional. Persyaratan yang ditetapkan untuk perusahaan pemasok dapat 
dimasukkan dalam perjanjian kontrak. Pentingnya hal ini juga diakui dalam Pedoman OECD untuk Perusahaan 
Multinasional yang telah direvisi pada tahun 2011.

Selain itu, ada ISO 26000 sebagai pedoman untuk mengakui pentingnya tanggung jawab rantai pasokan, 
karena “dampak keputusan atau kegiatan organisasi dapat sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan organisasi 
lain.” Ruang lingkup pengaruh perusahaan termasuk hubungan dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam 
rantai pasokan perusahaan.26

23  Roundtable on Sustainable Biomaterials (n.d.), “RSB Guidelines”, online: http://rsb.org/sustainability/rsb-tools-guidelines/, viewed on 6 June 
2014.

24  Roundtable on Sustainable Biomaterials (2013), “RSB Principles & Criteria for Sustainable Biofuel Production [RSB-STD-01-001 (version 2.0)]”, 
Geneva: RSB.

25  Roundtable on Sustainable Biomaterials (n.d.), “RSB Guidelines”, online: http://rsb.org/sustainability/rsb-tools-guidelines/, viewed on 6 June 
2014.

26  ISO (November 2010), ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility.



Indonesia
Bab ini menguraikan tren pembiayaan 11 lembaga keuangan di Indonesia untuk bahan bakar fosil (batu bara, 
minyak dan gas), perusahaan penghasil peralatan pendukung energi terbarukan (solar panel, pembangkit listrik 
tenaga surya, turbin angin, dan turbin panas bumi dan perusahaan rekayasa), proyek-proyek energi terbarukan, 
dan perusahaan utilitas, selama periode 2004-2014.

Grafik 3  memberikan gambaran komposisi kapasitas terpasang perusahaan utilitas yang dipilih di 
Indonesia.  Tampak jelas bahwa selama periode penelitian, energi terbarukan hanya sebagian kecil dari total 
kapasitas terpasang perusahaan utilitas. Sementara, sebagian besar kapasitas terpasang berasal dari bahan bakar 
fosil.

Grafik3. Proporsi Portofolio Tahunan Perusahaan Utilitas yang Diteliti di Indonesia

 ● Bahan bakar fosil

 ● Energi terbarukan

1.1 Pinjaman dan Penjaminan Emisi

Bagian ini memberikan analisis mengenai pinjaman dan penjaminan emisi oleh lembaga keuangan yang aktif di 
Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang dipilih. Bagian 1.1.1 memberikan garis besar perubahan tahunan 
pembiayaan terhadap perusahaan yang dipilih. Bagian 1.1.2 menggambarkan pemeringkatan lembaga keuangan 
yang aktif di Indonesia berdasarkan porsi pembiayaan untuk bahan bakar fosil.

1.1.1 Analisis tahunan
Grafik 4 memberikan gambaran tentang perubahan komposisi kredit dari lembaga keuangan yang aktif Indonesia 
untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan.  Terjadi lonjakan pinjaman untuk bahan bakar fosil pada tahun 
2006, sebelum kemudian anjlok hingga tahun 2009. Hal i

i kemungkinan besar disebabkan oleh krisis keuangan global, dan penurunan subsidi bahan bakar yang 
signifikan pada tahun 2008. Setelah 2009, peningkatan pinjaman untuk bahan bakar fosil relatif stabil. Sejak tahun 
2006, terjadi peningkatan pembiayaan untuk energi terbarukan, yang kemudian kembali turun mulai tahun 2013. 
Penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan yang besar antara nilai total pinjaman untuk energi terbarukan 
dan pinjaman untuk bahan bakar fosil.
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Grafik4. Besaran Pinjaman Tahunan yang Diberikan oleh Lembaga Keuangan yang Aktif di Indonesia Kepada Perusahaan yang 
Dipilih

 ● energi terbarukan

 ● bahan bakar fosil

Grafik 5 menunjukkan penjaminan emisi lembaga keuangan yang dipilih kepada perusahaan yang dipilih. Penjaminan 
emisi untuk sektor bahan bakar fosil telah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Namun secara umum 
trennya terus naik.  Sementara itu, penjaminan untuk energi terbarukan juga mengalami fluktuasi.  Sejak 2012, 
tampak ada tren kenaikan dalam pembiayaan untuk energi terbarukan.  Sementara untuk pinjaman, terdapat 
perbedaan antara tingkat penjaminan untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan.

Grafik5. Penjaminan Emisi Tahunan kepada Perusahaan yang Dipilih

 ● energi terbarukan

 ● bahan bakar fosil
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1.1.2. Peringkat
Pada bagian ini dilakukan pemeringkatan lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan nilai pinjaman dan 
penjaminan emisi untuk bahan bakar fosil.  Grafik 6  menunjukkan peringkat lembaga keuangan yang yang 
menyalurkan pinjaman untuk bahan bakar fosil kepada perusahaan terpilih, di mana posisi tiga besar diduduki oleh 
lembaga keuangan asing. Pada periode 2009-2014, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial dan HSBC masing-masing 
menggelontorkan lebih dari US$ 40 miliar untuk pembiayaan bahan bakar fosil. Pada periode yang sama, mereka 
hanya menyediakan antara US$ 5 miliar - US$ 8 miliar untuk pinjaman dan penjaminan sektor energi terbarukan.

Grafik6. Peringkat Lembaga Pembiayaan yang Menyalurkan Pinjaman dan Penjaminan untuk Bahan Bakar Fosil (dalam juta dollar, periode 
2009-2014)

 ● bahan bakar fosil 

 ● energi terbarukan

Tabel 1 memberikan gambaran jumlah pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada 
perusahaan yang dipilih untuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Tabel ini menunjukkan bahwa 9 dari 10 
lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia mengalokasikan lebih dari 80% total pinjaman dan penjaminan 
untuk bahan bakar fosil. Pada 8 dari 10 lembaga keuangan, proporsi ini malahan di atas 90%. Bahkan, di CIMB 
Group dan Bank Panin, 100% pinjaman dan penjaminan dikucurkan untuk bahan bakar fosil. Tampak jelas bahwa 
terdapat perbedaan besar antara pembiayaan untuk energi terbarukan dengan pembiayaan untuk bahan bakar 
fosil.

Tabel 1 juga menunjukkan perubahan proporsi pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil terhadap 
total pinjaman pada paruh pertama (2004-2009) dan paruh kedua periode penelitian (2009-2014).  Persentase 
negatif menunjukkan penurunan proporsi pembiayaan bahan bakar fosil.  Persentase positif menunjukkan 
peningkatan proporsi pembiayaan untuk bahan bakar fosil terhadap total pembiayaan. Setengah dari lembaga 
keuangan yang diteliti mengalami penurunan proporsi pembiayaan bahan bakar fosil pada paruh pertama (2004-
2009) hingga paruh kedua periode penelitian (2009-2014).  Namun secara keseluruhan, penurunan yang terjadi 
sangat kecil, yaitu tidak lebih dari 8%.  Dua dari sepuluh lembaga keuangan bahkan meningkatkan proporsi 
pembiayaan untuk bahan bakar fosil.

Tabel 1. Ikhtisar Pinjaman dan Penjaminan untuk Bahan Bakar Fosil dan Energi Terbarukan (Periode 2009-2014)

Lembaga keuangan Negara Energi 
terbarukan

Bahan bakar 
fosil

Proporsi 
Pembiayaan 
Bahan Bakar 
Fosil *

Perubahan 
Proporsi 
Pembiayaan 
Bahan Bakar 
Fosil **

Citigroup Amerika Serikat 7226 81.640 92% -3%

Mitsubishi UFJ Financial Jepang 7710 53.337 87% -8%

HSBC Inggris 5112 43.752 90% -5%

Bank Mandiri Indonesia 12 915 99% 0%
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OCBC Singapura 49 469 90% -8%

Bank Rakyat Indonesia Indonesia 8 458 98% 0%

CIMB Group Malaysia - 358 100% 1%

Bank Negara Indonesia Indonesia 108 292 73% 2%

Bank Central Asia Indonesia 3 190 98% n / a

Panin Bank Indonesia - 3 100% 0%

Total 20.230 181.414 90% -5%

* Proporsi pembiayaan bahan bakar fosil dari total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan yang dipilih.

** Perubahan proporsi pembiayaan bahan bakar fosil dari total pinjaman dan penjaminan untuk perusahaan yang dipilih pada paruh pertama 
(2004-2009) hingga paruh kedua periode penelitian (2009-2014). Persentase negatif menunjukkan penurunan proporsi untuk pembiayaan 
bahan bakar fosil.  Persentase positif menunjukkan peningkatan proporsi pembiayaan untuk bahan bakar fosil dari total pinjaman dan 
penjaminan untuk perusahaan yang dipilih.

1.2 Kepemilikan saham

Bagian ini memaparkan analisis investasi dan kepemilikan saham lembaga keuangan pada perusahaan yang 
dipilih. Bagian 1.2.1 memberikan garis besar perubahan tahunan dalam portofolio investasi lembaga keuangan 
pada perusahaan yang dipilih. Bagian 1.2.2 menggambarkan peringkat lembaga keuangan berdasarkan investasi 
mereka di sektor bahan bakar fosil.

1.2.1 Analisis tahunan
Grafik 7  menunjukkan bahwa investasi rata-rata di perusahaan yang dipilih untuk bahan bakar fosil umumnya 
mengikuti fluktuasi kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan tersebut. Namun, selama periode 2005-2008 nilainya 
berada jauh di atas rata-rata.

Grafik7. Investasi Tahunan Lembaga Keuangan terhadap Perusahaan yang Dipilih
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Tabel 2 menunjukkan perbedaan besar antara investasi dalam energi terbarukan dan investasi dalam bahan bakar 
fosil.

Tabel 2. Investasi Tahunan Rata-rata di Sektor Energi Terbarukan (dalam juta dollar)

Tahun Energi terbarukan Bahan bakar 
fosil

2004 119 5424

2005 477 7995

2006 1.122 14.478

2007 1.237 15.802

2008 1242 14.147

2009 1.075 11.767

2010 1.305 11.318

2011 1.327 12.266

2012 1.013 11.861

2013 1433 10.907

2014 1.843 10.574

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara rata-rata, pada periode 2004-2014, lembaga keuangan di Indonesia meletakkan 
6% dari total investasi mereka untuk sektor energi terbarukan dan 63% untuk bahan bakar fosil. Pada 2006 ada tren 
kenaikan proporsi investasi untuk energi terbarukan. Meski demikian, proporsi pembiayaan bahan bakar fosil juga 
terus tumbuh.

Tabel 3. Prosentasi Investasi Rata-rata Tahunan Untuk Energi Terbarukan

Tahun Energi terbarukan
Bahan bakar 
fosil

2004 1% 47%

2005 3% 44%

2006 3% 41%

2007 5% 66%

2008 6% 71%

2009 6% 71%

2010 8% 65%

2011 7% 69%

2012 6% 74%

2013 10% 73%

2014 13% 72%

Rata-rata 6% 63%

1.2.2 Peringkat
Pada bagian dilakukan pemeringkatan lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan nilai investasi mereka untuk 
bahan bakar fosil. Grafik 181 menunjukkan peringkat lembaga keuangan berdasarkan investasi rata-rata tahunan 
untuk bahan bakar fosil di perusahaan yang dipilih pada periode 2009-2014. Lembaga keuangan asing menempati 
tiga posisi tertinggi dalam rata-rata investasi tahunan untuk bahan bakar fosil. Secara rata-rata, HSBC dan Mitsubishi 
menginvestasikan lebih dari US$ 4 miliar pada bahan bakar fosil per tahun selama periode 2009-2014.

Grafik 8 juga menunjukkan kesenjangan yang besar antara investasi tahunan rata-rata untuk bahan bakar fosil 
dan energi terbarukan di perusahaan yang dipilih. Hanya satu lembaga keuangan, yaitu Mitsubishi UFJ Financial, 
yang memiliki lebih dari US$ 1 miliar investasi tahunan rata-rata di sektor energi terbarukan.  Sebagai investor 
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terbesar untuk sektor bahan bakar fosil, HSBC hanya memiliki investasi tahunan sebesar US$ 99 juta di sektor 
energi terbarukan pada periode 2009-2014.

Grafik8. Peringkat Investor Rata-rata Tahunan Terbesar Untuk Bahan Bakar Fosil (dalam juta dollar, periode 2009-2014)

 ● bahan bakar fosil 

 ● energi terbarukan

Tabel 4  memberikan gambaran investasi di sektor bahan bakar fosil dan energi terbarukan di perusahaan 
yang dipilih. Tabel ini menunjukkan bahwa empat dari lima lembaga keuangan di Indonesia memiliki proporsi 
pembiayaan bahan bakar fosil lebih dari 95%, di mana salah satunya mencapai 100%.  Hal ini menunjukkan 
perbedaan besar antara pembiayaan sektor bahan bakar fosil dan sektor energi terbarukan.

Tabel 4  juga menunjukkan perubahan proporsi pembiayaan bahan bakar fosil terhadap total investasi 
untuk perusahaan yang dipilih pada paruh pertama (2004-2009) hingga paruh kedua periode penelitian (2009-
2014). Persentase negatif menunjukkan penurunan proporsi pembiayaan bahan bakar fosil.  Persentase positif 
menunjukkan peningkatan proporsi investasi untuk bahan bakar fosil di perusahaan yang dipilih.  Pada tiga 
lembaga keuangan, proporsi investasi untuk bahan bakar fosil dari paruh pertama (2004-2009) hingga paruh kedua 
periode penelitian (2009-2014) sedikit mengalami penurunan. Namun penurunan ini sangat kecil, tidak lebih dari 3 
persen. Salah satu lembaga keuangan mengalami sedikit peningkatan proporsi investasi untuk bahan bakar fosil 
dari paruh pertama (2004-2009) hingga paruh kedua periode penelitian (2009-2014).

Tabel 4. Ikhtisar Kepemilikan Saham untuk Bahan Bakar Fosil dan Energi Terbarukan (2009-2014)

Lembaga keuangan Negara Energi 
terbarukan

Bahan bakar 
fosil

Proporsi 
Kepemilikan 
Saham untuk 
Sektor Bahan 
Bakar Fosil*

Perubahan 
Proporsi 
Kepemilikan 
Saham untuk 
Sektor Bahan 
Bakar Fosil **

HSBC Inggris 99 5506 98% 0%

Mitsubishi UFJ Financial Jepang 1220 4535 79% -3%

Citigroup Amerika Serikat 45 1.341 97% -2%

OCBC Singapura 0 32 99% -1%

CIMB Group Malaysia 0 28 100% 3%

Total 1364 11.442 89% -4%

* Proporsi pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil terhadap total pinjaman dan penjaminan pada perusahaan yang dipilih.
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** Perubahan proporsi pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil terhadap total pinjaman dan penjaminan pada perusahaan yang 
dipilih pada paruh pertama (2004-2009) hingga paruh kedua periode penelitian (2009-2014). Persentase negatif menunjukkan penurunan 
proporsi pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil. Persentase positif menunjukkan peningkatan proporsi pinjaman dan penjaminan 
untuk bahan bakar fosil terhadap total pinjaman dan penjaminan pada perusahaan yang dipilih.

1.3 Analisis lembaga keuangan

Bagian ini memberikan analisis perubahan nilai pinjaman, penjaminan, dan kepemilikan saham lembaga keuangan 
di Indonesia terhadap perusahaan yang dipilih. Pada sub-bagian, nama lembaga keuangan akan diurutkan secara 
abjad.

1.3.1. Bank Central Asia (BCA)
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Bank Central Asia kepada perusahaan yang terpilih dalam sektor 
energi terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

Bank Central Asia belum menyatakan komitmen mengenai mitigasi perubahan iklim.

Penelitian ini tidak memperoleh data terkait pembiayaan Bank Central Asia dalam energi terbarukan dan 
bahan bakar fosil untuk membuat perbandingan pembiayaan.

Tabel 5. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan BCA untuk Bahan Bakar Fosil dan Energi Terbarukan (Periode 2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan n / a n / a

Bahan bakar fosil n / a n / a

◊ Pinjaman

Grafik 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2011, jumlah pinjaman yang disalurkan untuk bahan bakar fosil mencapai 
US$ 190 juta, sementara jumlah pinjaman untuk energi terbarukan hanya US$ 3 juta.

Grafik9. Jumlah Pinjaman Bank Central Asia untuk Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil
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◊ Penjaminan Emisi

Penelitian ini tidak mengidentifikasi penjaminan yang disediakan oleh Bank Central Asia kepada perusahaan yang 
dipilih.

◊ Kepemilikan saham

Penelitian ini tidak mengidentifikasi kepemilikan saham Bank Central Asia pada perusahaan yang dipilih.

1.3.2 Bank Danamon Indonesia
Penelitian ini tidak mengidentifikasi pembiayaan Bank Danamon Indonesia kepada perusahaan yang dipilih.

1.3.3 Bank Mandiri
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Bank Mandiri kepada perusahaan yang terpilih untuk sektor energi 
terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

Pada tahun 2010, Bank Mandiri ditunjuk sebagai penerima pinjaman perubahan iklim dari Agence Française 
de Développement (AFD) untuk “membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh perusahaan publik atau 
swasta dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim. Dana ini menyediakan sumber daya bagi bank untuk 
mendorong investasi dalam bidang manajemen energi, efisiensi energi, dan energi terbarukan”27 

Tabel 6 menunjukkan bahwa Bank Mandiri meningkatkan total pinjaman dan penjaminan di sektor energi 
terbarukan hingga 126% pada paruh kedua periode penelitian. Pada saat yang sama, pinjaman dan penjaminan 
untuk bahan bakar fosil meningkat sebesar 156%. Proporsi pinjaman dan penjaminan untuk energi terbarukan 
terhadap total pinjaman dan penjaminan tetap sama, sementara proporsi untuk bahan bakar fosil turun 3%.

Tabel 6. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan Emisi untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan 126% 0%

Bahan bakar fosil 156% -3%

◊ Pinjaman

Pinjaman untuk energi terbarukan meningkat sebesar 341% pada paruh kedua periode penelitian, naik dari US$ 
1,4 juta menjadi US$ 6,4 juta. Pinjaman untuk bahan bakar fosil meningkat sebesar 283%, dari US$ 143 juta menjadi 
US$ 547. Grafik 10 menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman Bank Mandiri untuk bahan bakar fosil diberikan 
setelah tahun 2009.

27  Bank Mandiri (19Oktober 2010), “Distribusi Kredit Bank Independen untuk Mendorong Pembangunan Industri Ramah Lingkungan”, dapat 
diakses secara online di http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix.zhtml?c=146157&p=irol-newsArticle_print&ID=1484680, dilihat pada September 
2015.
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Grafik10. Pinjaman Bank Mandiri ke Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan

 ● bahan bakar fosil

◊ Penjaminan Emisi

Penjaminan emisi yang diberikan oleh Bank Mandiri untuk energi terbarukan meningkat dari US$ 2,9 juta menjadi 
US$ 3,5 juta (19%) di paruh kedua periode penelitian. Sementara itu, penjaminan untuk untuk bahan bakar fosil 
meningkat 49% dari US$ 169 juta menjadi US$ 251 juta. Grafik 11 menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman 
Bank Mandiri untuk bahan bakar fosil terjadi setelah 2009. Tampak tren penurunan penjaminan untuk bahan bakar 
fosil selama beberapa tahun terakhir.

Grafik11. Penjaminan Emisi Bank Mandiri untuk Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil
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◊ Kepemilikan saham

Penelitian ini tidak mengidentifikasi kepemilikan saham Bank Mandiri pada perusahaan yang dipilih.

1.3.4 Bank Negara Indonesia
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Bank Negara Indonesia kepada perusahaan yang terpilih untuk 
sektor energi terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

BNI menandatangani UNEP FI pada Desember 2005.28

Tabel 7 menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia memberikan 18% lebih banyak pinjaman dan penjaminan 
untuk bahan bakar fosil pada paruh kedua periode penelitian. Proporsi pinjaman dan penjaminan untuk energi 
terbarukan terhadap total pinjaman dan penjaminan turun 8%, sementara proporsi untuk bahan bakar fosil turun 
12% karena peningkatan proporsi untuk sektor “lainnya”.

Tabel 7. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan n / a -8%

Bahan bakar fosil 18% -12%

◊ Pinjaman

Grafik 12 menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia memberikan pinjaman untuk energi terbarukan dan bahan 
bakar fosil pada tahun 2009. Nilai ini dibagi antara paruh pertama dan kedua periode penelitian.

Grafik12. Pinjaman Bank Negara Indonesia kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● energi tak terbarukan

◊ -  Penjaminan

Grafik 13 menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia memberikan penjaminan kepada perusahaan bahan bakar 
fosil pada tahun 2010. BNI tidak memberikan penjaminan kepada perusahaan dalam bidang energi terbarukan.

28  Bank Negara Indonesia (Mei 2011), Sustainability Report 2010. 
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Grafik13. Penjaminan Bank Negara Indonesia kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● energi tak terbarukan

◊ Kepemilikan saham

Penelitian ini tidak mengidentifikasi kepemilikan saham Bank Negara Indonesia pada perusahaan yang dipilih.

1.3.5 Bank Rakyat Indonesia
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Bank Rakyat Indonesia kepada perusahaan yang terpilih untuk 
sektor energi terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

Bank Rakyat Indonesia tidak memiliki target investasi terkait isu perubahan iklim.

Tabel 8  menunjukkan bahwa di paruh kedua masa studi, total pinjaman dan penjaminan untuk energi 
terbarukan Bank Rakyat Indonesia meningkat 128% dari US$ 2,5 juta ke US$ 5,8 juta.  Sementara itu, pinjaman 
dan penjaminan emisi untuk bahan bakar fosil meningkat 142%.  Proporsi dari total pinjaman dan penjaminan 
untuk energi terbarukan tetap konstan. DI saat yang sama, proporsi pinjaman dan penjaminan kepada perusahaan 
bahan bakar fosil mengalami penurunan sebesar 1%.

Tabel 8. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan Emisi untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan 128% 0%

Bahan bakar fosil 142% -1%

◊ Pinjaman

Peningkatan dan perubahan proporsi yang dijelaskan pada tabel di atas berlaku untuk pinjaman Bank Rakyat 
Indonesia.  Penelitian ini tidak mengidentifikasi penjaminan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam 
proyek energi terbarukan.
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Grafik14. Pinjaman Bank Rakyat Indonesia kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

◊ Penjaminan Emisi

Penelitian ini tidak mengidentifikasi penjaminan yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada perusahaan 
yang dipilih.

◊ Kepemilikan saham

Penelitian ini tidak mengidentifikasi kepemilikan saham Bank Rakyat Indonesia pada perusahaan yang dipilih.

1.3.6 CIMB Group
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan CIMB Group kepada perusahaan yang terpilih untuk sektor energi 
terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

CIMB Asset Management meluncurkan CIMB Principal Climate Change Equity Fund pada tahun 2007.29 

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada paruh kedua periode penelitian, pinjaman dan penjaminan emisi untuk 
perusahaan yang dipilih dalam sektor energi terbarukan turun hingga 100%. Di sisi lain, pinjaman dan penjaminan 
untuk sektor bahan bakar fosil meningkat sebesar 102%.  Proporsi energi terbarukan dari total pinjaman dan 
penjaminan turun 1% ketika di periode yang sama proporsi untuk bahan bakar fosil naik 13%.

Tabel 9. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan Emisi Sektor Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan -100% -1%

Bahan bakar fosil 102% 13%

29  CIMB (n.d.), “CIMB-Principal Climate Change Equity Fund”, dapat diakses secara online di: http://www.cimb-principal.com.my/cimbFunds_
CIMB-Principal_Climate_Change_Equity_Fund.aspx#, dilihat pada September 2015.
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◊ Pinjaman

Selama periode penelitian, CIMB tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan pada sektor energi 
terbarukan. Sementara itu, pinjaman untuk sektor bahan bakar fosil meningkat 94.484% dari US$ 0,1 juta pada 
paruh pertama menjadi US $ 118 juta pada paruh kedua periode penelitian di tahun 2012 (lihat Grafik 15).

Grafik15. Pinjaman CIMB Group kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

◊ Penjaminan Emisi

Penjaminan emisi untuk sektor energi terbarukan turun 100% di paruh kedua periode penelitian karena tidak ada 
layanan penjaminan untuk perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan pada periode tersebut. Sementara 
itu, penjaminan emisi untuk bahan bakar fosil meningkat 26%. Grafik 16 memberikan gambaran yang lebih rinci 
mengenai penjaminan emisi yang dilakukan oleh CIMB Group selama periode penelitian.

Grafik16. Penjaminan CIMB Group kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil
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◊ Kepemilikan saham

Kepemilikan saham rata-rata tahunan CIMB Group di perusahaan yang dipilih dalam sektor energi terbarukan 
mengalami penurunan sebesar 37% pada paruh kedua periode penelitian.  Investasi dalam energi terbarukan 
berfluktuasi antara US$ 20.000 dan US$ 80.000.  Sementara itu, investasi rata-rata dalam bahan bakar fosil 
meningkat 569%. Setelah mencapai pmuncak pada tahun 2011, nilainya menurun dan berfluktuasi antara US$ 10 
juta dan US$ 20 juta.

Grafik17. Kepemilikan Saham CIMB Group di Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

1.3.7 Citigroup
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Citigroup kepada perusahaan yang terpilih untuk sektor energi 
terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

Pada bulan Mei 2007, “Citibank mengumumkan inisiatif senilai US$50 miliar selama periode 10 tahun 
untuk mengatasi perubahan iklim global melalui investasi, pembiayaan, dan kegiatan terkait yang mendukung 
komersialisasi dan pertumbuhan energi alternatif dan teknologi bersih di pasar di seluruh dunia.30

Pada bulan Februari 2015, Citigroup mengumumkan “Inisiatif Pembiayaan Lingkungan: Citigroup akan 
meminjamkan, menginvestasikan, dan memfasilitasi dana senilai US$100 miliar selama 10 tahun (2014-2023) 
untuk kegiatan yang mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan solusi lingkungan yang bermanfaat 
bagi masyarakat.  Ini merupakan dana tambahan dari US$ 50 miliar pembiayaan iklim yang telah kami salurkan 
sebelumnya, pada 2013 program ini telah menginjak tahun ketiga.” Sejak tahun 2007, Citigroup memang telah 
menggelontorkan pembiayaan perubahan iklim senilai US$ 50 miliar.31

Tabel 10  menunjukkan total pinjaman dan penjaminan emisi yang disalurkan oleh Citigroup untuk sektor 
energi terbarukan meningkat 34% di paruh kedua periode penelitian.  Sebaliknya, pinjaman dan penjaminan 
untuk bahan bakar fosil menurun. Proporsi total pinjaman dan penjaminan emisi untuk sektor energi terbarukan 
naik 3% di paruh kedua periode penelitian.  Sementara proporsi pinjaman dan penjaminan emisi untuk bakar 
fosil stagnan.  Dari sini terlihat bahwa komitmen Citigroup berdampak pada pembiayaan untuk sektor energi 
terbarukan.

30  Citigroup (14 Oktober 2010), “Citi memenangkan penghargaan ‘Bank Investasi yang Paling Inovatif dalam Perubahan Iklim dan Keberlanjutan’ 
dari majalah The Banker untuk kedua kalinya”, dapat diakses secara online di: http://www.citi.com/citi/press/2010/101018c.htm, dilihat pada 
September 2015.

31  Citigroup (18 Februari 2015), “Citi mengumumkan dana sebesar US$100 miliar sebagai bentuk komitmen 10 tahun untuk membiayai pertum-
buhan yang berkelanjutan”, dapat diakses secara online di: http://www.citigroup.com/citi/news/2015/150218a.htm, dilihat pada September 
2015.
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Tabel 10. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan Emisi untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan 34% 3%

Bahan bakar fosil -25% 0%

◊ Pinjaman

Pinjaman yang disalurkan Citigroup untuk sektor energi terbarukan meningkat sebesar 30% di paruh kedua 
periode penelitian. Pada periode yang sama, pinjaman untuk bahan bakar fosil turun 47%. Grafik 18 memberikan 
gambaran yang lebih rinci mengenai perubahan portofolio pinjaman Citigroup untuk perusahaan di sektor energi 
terbarukan dan bahan bakar fosil. Pinjaman untuk bahan bakar fosil yang menurun tajam selama krisis ekonomi 
global secara bertahap kembali meningkat. Sementara itu, pinjaman untuk energi terbarukan secara konsisten 
relatif berada di level rendah. Sejak 2009, pinjaman untuk sektor energi terbarukan berfluktuasi di kisaran US$ 500 
juta.

Grafik18. Pinjaman Citigroup kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

◊ Penjaminan Emisi

Pada paruh kedua periode penelitian, Citigroup menyediakan 37% lebih banyak penjaminan untuk sektor 
energi terbarukan.  Sementara itu, penjaminan untuk bahan bakar fosil juga meningkat sebesar 9%.  Grafik 19 
menunjukkan bahwa penjaminan untuk energi terbarukan umumnya berfluktuasi antara US$ 400 juta dan US$ 
900 juta. Meski angka-angka ini tampak cukup tinggi, namun tak seberapa bila dibandingkan dengan penjaminan 
yang diberikan untuk bahan bakar fosil.  Meskipun penjaminan untuk bahan bakar fosil dipengaruhi oleh krisis 
ekonomi, namun secara konsisten selalu berada di atas US$ 6 miliar sejak 2006. Penjaminan untuk bahan bakar 
fosil telah menunjukkan tren meningkat sejak 2010.
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Grafik19. Penjaminan Citigroup kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

◊ Kepemilikan saham

Kepemilikan saham rata-rata tahunan Citigroup di perusahaan energi terbarukan turun 13% pada paruh kedua 
periode penelitian. Kepemilikan saham rata-rata tahunan untuk bahan bakar fosil juga mengalami penurunan 
sebesar 47%.  Grafik 20 menunjukkan bahwa kepemilikan saham rata-rata tahunan di sektor energi terbarukan 
secara konsisten berada di level rendah, hampir tidak pernah melebihi US$ 100 juta. Sementara itu, investasi rata-
rata tahunan dalam bahan bakar fosil mencapai nilai lebih dari US$ 1 miliar selama periode penelitian.

Grafik20. Kepemilikan Saham Citigroup di Perusahaan yang Dipilih 2004-2014
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1.3.8 HSBC
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan HSBC kepada perusahaan yang terpilih untuk sektor energi 
terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

HSBC telah mengakui besarnya potensi komersial untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah 
karbon.  Mereka menyatakan “solusi bisnis untuk mengurangi emisi karbon atau memungkinkan masyarakat 
beradaptasi dengan perubahan iklim membawa manfaat lingkungan dan sosial, di samping juga manfaat 
komersial. Kami menyebut ini sebagai Climate Bussiness. Berbagai peluang pembiayaan muncul di sektor energi 
surya, angin, biomassa, efisiensi energi, transportasi rendah karbon, dan air”.32  Komitmen HSBC bukan untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim, melainkan indikasi bahwa pembiayaan untuk energi terbarukan terus 
mengalami peningkatan.

Pada tahun 2006, HSBC Global Asset Management menandatangani komitmen UN-PRI, yakni prinsip-prinsip 
PBB terkait investasi yang bertanggungjawab.33 Tahun 2006, “HSBC meluncurkan Strategi Keuangan Karbon untuk 
mendukung klien yang mengembangkan teknologi bersih dan bahan bakar non-fosil sebagai solusi energi yang 
baik secara teknis dan komersial.  Kami juga telah mengembangkan bisnis keberlanjutan yang fokus di bidang 
energi rendah karbon, infrastruktur air, komoditas kehutanan dan pertanian berkelanjutan, dan mengidentifikasi 
peluang pengembangan bisnis berbasis lokasi geografis, sektor industri dan kelompok pelanggan.”34

Pada tahun 2006, HSBC memperkenalkan Kebijakan Sektor Energi, di mana “HSBC mengadopsi pendekatan 
yang hati-hati untuk kegiatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan dalam jangka 
panjang panjang inkonsisten dengan transisi ke ekonomi rendah karbon“.35

Pada tahun 2010, HSBC menyatakan diri sebagai pemimpin “ekuitas pasar umum dalam pembiayaan 
pengembangan energi angin untuk perusahaan-perusahaan internasional, termasuk pembiayaan turbin angin 
terbesar turbin sejak 2010, sebagai bagian dari pembiayaan kembali proyek Vestas senilai US$1.4 miliar.”36 

Tabel 11  menunjukkan bahwa komitmen yang dibuat oleh HSBC membuahkan hasil.  Pinjaman dan 
penjaminan emisi HSBC untuk sektor energi terbarukan naik 181% di paruh kedua periode penelitian. Sementara 
itu, pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil meningkat 18%. Proporsi pinjaman dan penjaminan untuk 
energi terbarukan meningkat sebesar 5% dari total pinjaman dan penjaminan, sedangkan proporsi pinjaman dan 
penjaminan untuk bahan bakar fosil meningkat 7%.

Tabel 11. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan 181% 5%

Bahan bakar fosil 18% 7%

◊ Pinjaman

Pinjaman untuk energi terbarukan meningkat 202% di paruh kedua masa studi, sementara pinjaman untuk bahan 
bakar fosil tidak berubah. Grafik 21 memberikan gambaran mengenai pinjaman HSBC untuk energi terbarukan dan 
bahan bakar fosil pada periode 2004-2014. Pinjaman HSBC untuk bahan bakar fosil meningkat menjelang krisis 
ekonomi global, sebelum kemudian jatuh ke tingkat terendah pada tahun 2009 dan kembali meningkat hingga 
tahun 2014. Di sisi lain, pinjaman untuk energi terbarukan rontok selama krisis ekonomi global, namun secara 
bertahap mengalami kenaikan antara tahun 2009 dan 2013, sebelum kembali menurun pada tahun 2014.

32  HSBC (2014), Sustainability Report 2013, hal. 12.
33  HSBC (Mei 2010), The UN Principles for Responsible Investment.
34  HSBC (2008, October), HSBC and Climate Change.
35  HSBC (Maret 2014), Introduction to HSBC’s Sustainability Risk Policies.
36  HSBC (2015, June), Strategic Report 2014.
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Grafik21. Pinjaman HSBC kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

◊ Penjaminan Emisi

Penjaminan emisi untuk sektor energi terbarukan meningkat sebesar 144%, sedangkan penjaminan untuk bahan 
bakar fosil meningkat sebesar 35%. Grafik 22 menunjukkan layanan penjaminan yang diberikan oleh HSBC kepada 
perusahaan di sektor energi terbarukan dan bahan bakar fosil. Sebagaimana yang ditemukan pada tren investasi 
lembaga keuangan lain dalam penelitian ini, penjaminan untuk bahan bakar fosil meningkat pesat pada tahun 
2009, sebelum kemudian anjlok pada tahun 2010. Penjaminan emisi untuk bahan bakar fosil kembali mencapai 
level US$ 7 miliar pada tahun 2014.

Di sisi lain, penjaminan emisi yang diberikan HSBC untuk sektor energi terbarukan selama periode penelitian 
tidak pernah mencapai angka US$ 1 miliar. Penjaminan untuk energi terbarukan meningkat secara bertahap hingga 
2008, sebelum kemudian jatuh sampai tahun 2012. Sejak 2012, secara bertahap ada peningkatan penjaminan 
untuk sektor energi terbarukan.
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Grafik22. Penjaminan Emisi HSBC kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

◊ Kepemilikan saham

Pada tahun 2006, HSBC Global Asset Management menandatangani komitmen UN-PRI, yakni prinsip-prinsip PBB 
terkait investasi yang bertanggungjawab. HSBC “menerapkan Indeks Panduan Perubahan Iklim yang digunakan 
oleh investor dalam institusi untuk membuat keputusan tentang investasi di perusahaan yang mungkin 
memperoleh manfaat dari respons terhadap perubahan iklim”.37 Panduan ini telah ada sejak 2008. Namun, ketika 
melihat  Grafik 23  tampak bahwa indeks tersebut tidak mendorong peningkatan investasi pada perusahaan di 
sektor energi terbarukan. Tingkat investasi kepemilikan saham di sektor energi terbarukan terus berada di level 
rendah sepanjang periode penelitian. Namun, investasi tahunan rata-rata di sektor energi terbarukan mengalami 
peningkatan sebesar 9% pada paruh kedua periode penelitian.  Di saat yang sama, investasi rata-rata tahunan 
untuk bahan bakar fosil turun 1%.

Investasi untuk bahan bakar fosil telah melampaui nilai US$ 4 miliar per kuartal sejak 2004, tak berbeda jauh 
dengan rata-rata tren kapitalisasi pasar perusahaan yang dipilih.  Sementara itu, nvestasi dalam sektor energi 
terbarukan hampir tidak pernah melebihi angka US$ 200 juta.

37  HSBC (Maret 2014), Sustainability Report 2013, hal. 12.



Studi Kasus oleh Fair Finance Guide International 37

Grafik23. Kepemilikan Saham HSBC di Perusahaan yang Dipilih 2004-2014

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

 ● rata-rata kapitalisasi pasar

1.3.9 Mitsubishi UFJ Financial
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Mitsubishi UFJ Financial kepada perusahaan yang terpilih untuk 
sektor energi terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

Mitsubishi UFJ Financial menyatakan bahwa mereka telah “secara aktif mempromosikan dan mendorong 
meluasnya penggunaan energi terbarukan untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat”.38

Pada tahun 2014, Mitsubishi UJF Financial “berada di peringkat kedua pendorong pembiayaan global untuk 
proyek energi terbarukan.  Prestasi ini dicapai berkat inisiatif kami untuk mendorong energi terbarukan (surya, 
tenaga air, angin, dan panas) di seluruh dunia. Dengan rekam jejak dan pengalaman selama bertahun-tahun, kami 
akan terus menjadi kekuatan pendorong untuk terus mempromosikan energi terbarukan”.39

Tabel 12 menunjukkan bahwa Mitsubishi UFJ Financial telah meningkatkan pinjaman dan penjaminan emisi 
sektor energi terbarukan sebesar 345% pada paruh kedua periode penelitian. Kenaikan ini sangat signifikan bila 
dibandingkan dengan kenaikan pinjaman dan penjaminan emisi sektor bahan bakar fosil yang hanya mencapai 
25%. Proporsi pinjaman dan penjaminan untuk energi terbarukan meningkat sebesar 7% dari total pinajaman dan 
penjaminan, sementara untuk bahan bakar fosil mengalami penurunan sebesar 1%.

38  Mitsubishi UFJ (n.d.), “Promotion and dissemination of renewable energy”, dapat diakses secara online di: http://www.mufg.jp/english/csr/
juten/sustainability/saiseikanou/, dilihat pada September 2015.

39  Mitsubishi UFJ (n.d.), “Promotion and dissemination of renewable energy”, dapat diakses secara online di: http://www.mufg.jp/english/csr/
juten/sustainability/saiseikanou/, dilihat pada September 2015.
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Tabel 12. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan Emisi untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan 345% 7%

Bahan bakar fosil 25% -1%

◊ Pinjaman

Mitsubishi UFJ Financial memberikan 346% lebih banyak pinjaman untuk energi terbarukan di paruh kedua periode 
penelitian, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebaliknya, pinjaman untuk bahan bakar fosil turun 0,3%.

Grafik 24  menunjukkan bahwa pinjaman untuk energi terbarukan berfluktuasi selama periode penelitian, 
dengan tren meningkat. Sementara itu, pinjaman untuk bahan bakar fosil menurun selama krisis ekonomi, sebelum 
kemudian naik secara bertahap. Mensi demikian, nilai pinjaman yang digelontorkan oleh Mitsubishi UFJ Financial 
untuk baham bakar fosil tidak pernah lagi mencapai level tertinggi seperti di tahun 2006.

Grafik24. Pinjaman Mitsubishi UFJ Financial kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

◊ Penjaminan Emisi 

Mitsubishi UFJ meningkatkan layanan penjaminan emisi untuk bahan bakar fosil sebesar 193% di paruh kedua 
periode penelitian. Sementara untuk energi terbarukan meningkat hingga 340%.

Grafik 25  memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perubahan tren penjaminan Mitsubishi UFJ di 
sektor energi terbarukan dan bahan bakar fosil antara tahun 2004 dan 2014. Sejalan dengan tren umum, layanan 
penjaminan untuk bahan bakar fosil meningkat pada tahun 2009 dan menurun di tahun-tahun berikutnya. Tren ini 
kemudian kembali meningkat secara bertahap sejak 2011.

Sementara itu, penjaminan emisi untuk energi terbarukan berfluktuasi selama periode penelitian.  Namun 
terus menunjukkan tren naik sejak 2012.
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Grafik25. Penjaminan Emisi Mitsubishi UFJ Financial untuk Perusahaan yang Terpilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

◊ Kepemilikan saham

Investasi rata-rata tahunan Mitsubishi UFJ Financial di sektor energi terbarukan meningkat sebesar 67% di paruh 
kedua periode penelitian. Sementara itu, investasi rata-rata tahunan untuk bahan bakar fosil mengalami sedikit 
peningkatan, yaitu kurang dari 30%. 

Grafik 26 menunjukkan bahwa investasi Mitsubishi UFJ pada perusahaan yang dipilih di sektor bahan bakar 
fosil umumnya mengikuti tren kapitalisasi pasar. Investasi untuk energi terbarukan meningkat antara tahun 2004 
dan kuartal kedua tahun 2005 senilai lebih dari US$ 1 miliar hingga mencapai puncak pada kuartal kedua 2013, 
sebelum akhirnya kembali turun pada tahun 2014.

Grafik26. Kepemilikan Saham Mitsubishi UFJ Financial di Perusahaan yang Dipilih 2004-2014

 ● dalam juta dollar 
 ● rata-rata kapitalisasi pasar perusahaan yang dipilih (dalam juta dollar)
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1.3.10 Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC)
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) kepada perusahaan 
yang terpilih untuk sektor energi terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor 
tersebut.

OCBC tidak mengungkapkan komitmen mitigasi perubahan iklim yang relevan.

Tabel 13 menunjukkan bahwa OCBC meningkatkan total pinjaman dan penjaminan untuk energi terbarukan 
hingga 1.653%. Sementara itu, pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil meningkat sebesar 75%. Proporsi 
pinjaman dan penjaminan untuk energi terbarukan dari total pinjaman dan penjaminan meningkat sebesar 4%, 
sedangkan untuk bahan bakar fosil menurun 25%.

Tabel 13. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan 1653% 4%

Bahan bakar fosil 75% -25%

◊ Pinjaman

Di atas telah dijelaskan mengenai peningkatan dan perubahan proporsi berdasarkan pinjaman yang disalurkan oleh 
OCBC kepada perusahaan yang dipilih. Penelitian ini tidak mengidentifikasi partisipasi OCBC dalam penjaminan 
emisi untuk perusahaan yang dipilih.

Grafik 27 menunjukkan bahwa pinjaman OCBC ke energi terbarukan bermula dari tingkat yang sangat rendah, 
sekitar US$ 3 juta. Pada 2012 dan 2013, OCBC memberikan pinjaman untuk energi terbarukan lagi, secara kumulatif 
senilai US$ 50 juta. Pinjaman untuk bahan bakar fosil berfluktuasi namun mencapai angka lebih dari US$ 50 juta

Grafik27. Pinjaman OCBC ke Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)
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◊ Penjaminan Emisi

Penelitian ini tidak mengidentifikasi penjaminan yang disediakan oleh OCBC kepada perusahaan yang dipilih.

◊ Kepemilikan saham

Total investasi rata-rata OCBC ke sektor energi terbarukan meningkat sebesar 128% di paruh kedua periode 
penelitian.  Investasi rata-rata tahunan di sektor energi terbarukan meningkat dari US$ 0,1 juta menjadi US$ 0.3 
juta.  Investasi rata-rata untuk bahan bakar fosil turun sebesar 14%. Grafik 28  menunjukkan bahwa investasi di 
sektor bahan bakar fosil umumnya mengikuti tren kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan yang dipilih. Terjadi tren 
penurunan bertahap dalam investasi bahan bakar fosil. Namun, ada perbedaan besar antara investasi bahan bakar 
fosil dan energi terbarukan: investasi bahan bakar fosil hampir tidak pernah berada di bawah level US$ 20 juta.

Grafik28. Kepemilikan Saham OCBC di Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

 ● kapitalisasi pasar rata-rata

1.3.11 Bank Panin 
Bagian ini memberikan gambaran pembiayaan Bank Panin kepada perusahaan yang terpilih untuk sektor energi 
terbarukan dan bahan bakar fosil serta perubahan tren pembiayaan untuk sektor tersebut.

Bank Panin hanya menyebutkan kegiatan CSR seperti reboisasi sebagai bagian dari perannya dalam memitigasi 
dampak perubahan iklim.

Tabel 14 menunjukkan bahwa total pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh Bank Panin untuk bahan 
bakar fosil turun 47%. Sementara itu, proporsi pinjaman dan penjaminan untuk bahan bakar fosil meningkat 21% 
dari dari total pinjaman dan penjaminan kepada perusahaan yang dipilih. Bank Panin tidak memberikan pinjaman 
atau penjaminan untuk sektor energi terbarukan selama periode penelitian.

Tabel 14. Perubahan Pinjaman dan Penjaminan untuk Energi Terbarukan dan Bahan Bakar Fosil (2004-2014)

Sumber energi Perubahan 
persen Perubahan proporsi

Energi terbarukan n / a 0%

Bahan bakar fosil -47% 21%
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◊ Pinjaman

Penelitian ini tidak mengidentifikasi penjaminan yang disediakan oleh Bank Panin kepada perusahaan yang dipilih.

◊ Penjaminan

Di atas telah dijelaskan mengenai penurunan penjaminan emisi untuk bakar fosil, karena tidak ada data mengenai 
pinjaman dari Bank Panin kepada perusahaan yang terpilih.  Grafik 29  memberikan gambaran yang lebih rinci 
mengenai penjaminan emisi yang diberikan oleh Panin Bank untuk sektor bahan bakar fosil.

Grafik29. Penjaminan Emisi Bank Panin kepada Perusahaan yang Dipilih (2004-2014)

 ● energi terbarukan
 ● bahan bakar fosil

◊ Kepemilikan saham

 ● Penelitian ini tidak mengidentifikasi kepemilikan saham pada perusahaan yang dipilih. 
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